
AM\808736BG.doc PE439.869v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2009/2175(INI)

26.3.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 130

Проектодоклад
Heide Rühle
(PE438.5113v01-00)

относно развитието в областта на обществените поръчки
(2009/2175(INI))



PE439.869v01-00 2/88 AM\808736BG.doc

BG

AM_Com_NonLegReport



AM\808736BG.doc 3/88 PE439.869v01-00

BG

Изменение 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Предложение за резолюция
Позоваване 8 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид съобщението на 
Комисията относно публично-
частните партньорства и правото 
на Общността в областта на 
обществените поръчки и концесии
(COM/2005/0569 окончателен),

Or. en

Изменение 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Предложение за резолюция
Позоваване 8 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Доклада относно 
общественото допитване относно 
Зелената книга за публично-частните 
партньорства и правото на 
Общността в областта на 
обществените поръчки и концесии -
SEC(2205) 629,

Or. en

Изменение 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Предложение за резолюция
Позоваване 8 в (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Зелената книга на 
Комисията за публично-частните 
партньорства и правото на 
Общността в областта на 
обществените поръчки и концесии 
(COM/2004/0327 окончателен),

Or. en

Изменение 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Предложение за резолюция
Позоваване 8 г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид тълкувателното 
съобщение на Комисията относно 
концесиите съгласно правото на 
Общността (2000/C1212/02),

Or. en

Изменение 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Позоваване 10 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид становището на 
Комитета на регионите от 10 
февруари 2010 г., озаглавено „Принос 
към устойчивото развитие: ролята 
на справедливата търговия и 
неправителствените системи за 
гарантиране на устойчивост, 
свързани с търговията“ (RELEX-IV-
026)
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Or. en

Изменение 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Позоваване 14 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид своята резолюция 
от 6 юли 2006 г. относно 
справедливата търговия и 
развитието (2005/2245 (INI)),

Or. en

Изменение 7
Barbara Weiler

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че кризата в 
икономиката и на финансовите пазари 
изтъкна голямото значение на 
обществените поръчки в икономически 
план, но и че публичните 
администрации могат да изпълняват 
добре своите задачи в обществен 
интерес само ако разполагат с 
необходимата правна сигурност, а 
процедурите не са прекалено сложни,

A. като има предвид, че кризата в 
икономиката и на финансовите пазари 
изтъкна голямото значение на 
обществените поръчки в икономически 
план, че въздействието от кризата 
върху местните органи вече е 
очевиден, но и че публичните 
администрации могат да изпълняват 
добре своите задачи в обществен 
интерес само ако разполагат с 
необходимата правна сигурност, а 
процедурите не са прекалено сложни,

Or. de
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Изменение 8
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aa. като има предвид, че 
законодателството в областта на 
обществените поръчки има за цел да 
гарантира стабилното управление на 
публичните средства и 
предоставянето на възможност на 
заинтересованите предприятия да им 
бъдат възлагани поръчки в контекста 
на една по-лоялна конкуренция,

Or. de

Изменение 9
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бa. като има предвид, че частните 
предприятия трябва да имат 
възможност да печелят обществени 
поръчки и че за обществените 
поръчки следва да има лоялна 
конкуренция,

Or. de

Изменение 10
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Съображение Б б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бб. като има предвид, че важна цел на 
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правилата за обществените поръчки 
е да се гарантира, че държавата 
изразходва публичните средства 
възможно най-ефективно,

Or. de

Изменение 11
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като и ма предвид, че в Договора за 
реформа от Лисабон за пръв път в 
рамките на първичното право на 
Европейския съюз беше признато 
правото на самоуправление на 
регионалните и местните органи, беше 
засилен принципът на субсидиарност и 
бяха въведени правомощия за участие в 
съдебни производства не само за 
националните парламенти, но и за 
Комитета на регионите,

В. (Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 12
Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като и ма предвид, че в Договора за 
реформа от Лисабон за пръв път в 
рамките на първичното право на 
Европейския съюз беше признато 
правото на самоуправление на 
регионалните и местните органи, 
беше засилен принципът на 
субсидиарност и бяха въведени 
правомощия за участие в съдебни 
производства не само за 

В. като има предвид, че в Договора за 
реформа от Лисабон е включено 
понятието за социална пазарна 
икономика, както и социална клауза, 
съгласно която при определянето и 
прилагането на всички политики 
трябва да бъдат отчетени 
социалните въпроси (насърчаване на 
високо равнище на заетост, 
адекватна социална защита, борба 
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националните парламенти, но и за 
Комитета на регионите,

със социалното изключване и т. н.),

Or. en

Изменение 13
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вa. като има предвид, че в Съда на 
Европейския съюз са открити 
прекомерно много дела за нарушение в 
тази област, което сочи, че много 
държави-членки са срещнали 
трудности за спазване на 
директивите в областта на 
обществените поръчки,

Or. en

Изменение 14
Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Съображение В б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че Протокол № 
26 относно услугите от общ интерес 
предава ясно послание, като, наред с 
другото, подчертава и основната роля 
и голямата дискреционна власт на 
националните, регионалните и 
местните органи за предоставяне, 
възлагане и организиране на услугите 
от общ икономически интерес, така 
че да се доближават максимално до 
потребностите на ползвателите,

Or. en
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Изменение 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Съображение В в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вв. като има предвид, че Договорът за 
функционирането на Европейския 
съюз включва понятието за социална 
пазарна икономика, социална клауза и 
протокол относно услугите от общ 
интерес, определящи споделяните в 
ЕС ценности, за да се гарантира 
развитието на европейските 
политики по начин, който отговаря 
на очакванията на европейските 
граждани,

Or. en

Изменение 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Съображение В г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вг. като има предвид, че Конвенция № 
94 на Международната организация 
на труда предвижда общите договори 
за обществени поръчки да съдържат 
клаузи, гарантиращи справедливо 
възнаграждение и условия на труд, 
които са не по-малко благоприятни 
от тези, договорени в колективните 
договори,

Or. en
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Изменение 17
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Съображение В д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вд. като има предвид, че наличието 
на добре функциониращ пазар на 
обществените поръчки е от особено 
значение за вътрешния пазар с оглед 
както на насърчаването на 
трансграничната конкуренция, 
стимулирането на иновациите, 
насърчаването на икономика с ниски 
емисии на въглерод, така и на 
постигането на оптимална 
стойност за публичните органи,

Or. en

Изменение 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 1 – заглавие

Предложение за резолюция Изменение

Общи бележки Общи бележки и препоръки

Or. en

Изменение 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява съжаление, че целите на 
преразглеждането на директивите 

1. изразява съжаление, че целите на 
преразглеждането на директивите 
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относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. досега не бяха 
постигнати; изразява надежда обаче, че 
последните решения на Съда на 
Европейския съюз ще допринесат за 
изясняване на неуредените правни 
въпроси, а броят на производствата по 
нарушения ще намалее;

относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. досега не бяха 
постигнати, особено що се отнася до 
опростяването на правилата за 
обществените поръчки и създаването 
на по-голяма правна сигурност; 
изразява надежда обаче, че последните 
решения на Съда на Европейския съюз 
ще допринесат за изясняване на 
неуредените правни въпроси, а броят на 
производствата по нарушения ще 
намалее;

Or. en

Изменение 20
Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява съжаление, че целите на 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. досега не бяха 
постигнати; изразява надежда обаче, че 
последните решения на Съда на 
Европейския съюз ще допринесат за 
изясняване на неуредените правни 
въпроси, а броят на производствата по 
нарушения ще намалее;

1. изразява съжаление, че целите на 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. досега не бяха 
постигнати; изразява надежда обаче, че 
последните решения на Съда на 
Европейския съюз ще допринесат за 
изясняване на неуредените правни 
въпроси, а броят на производствата по 
нарушения ще намалее; призовава 
Комисията да обръща внимание и 
активно да преследва целта за 
опростяване и оптимизиране на 
процедурата за обществените 
поръчки при всяко преразглеждане на 
европейските правила;

Or. de
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Изменение 21
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-
малките градове и общини, но също 
така малките и средните 
предприятия пред сериозни правни 
проблеми, които те вече не могат да 
преодоляват без допълнителни разходи 
или външни юридически консултации; 
настоятелно изисква от Комисията да 
намери средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя малките и средните 
предприятия, но също така по-
малките градове и общини пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

Or. de

Изменение 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 2. освен това изразява съжаление, че 
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взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, 
по-специално посредством 
множество инициативи с 
незадължителна правна сила на 
Европейската комисия и нейните 
служби, както и чрез тълкуването от 
страна на европейските съдилища, 
доведе до оформянето на един сложен и 
неясен правен режим, което изправя 
преди всичко по-малките градове и 
общини, но също така малките и 
средните предприятия пред сериозни 
правни проблеми, които те вече не 
могат да преодоляват без допълнителни 
разходи или външни юридически 
консултации; настоятелно изисква от 
Комисията да намери средства за 
подобряване на положението и в 
рамките на инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

заедно с мерките за изпълнение и 
актовете с незадължителна правна 
сила, действащите регламенти са 
довели до оформянето на един сложен и 
неясен правен режим, което изправя 
преди всичко по-малките градове и 
общини, но също така малките и 
средните предприятия пред сериозни 
правни проблеми, които те вече не 
могат да преодоляват без допълнителни 
разходи или външни юридически 
консултации; настоятелно изисква от 
Комисията да намери средства за 
подобряване на положението и в 
рамките на инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 23
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
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което изправя преди всичко по-
малките градове и общини, но също 
така малките и средните
предприятия пред сериозни правни 
проблеми, които те вече не могат да 
преодоляват без допълнителни разходи 
или външни юридически консултации; 
настоятелно изисква от Комисията да 
намери средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

което изправя преди всичко 
публичните органи, частните
предприятия и доставчиците на услуги 
от общ интерес пред сериозни правни 
проблеми, които те вече не могат да 
преодоляват без допълнителни разходи 
или външни юридически консултации; 
настоятелно изисква от Комисията да 
намери средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 24
Andreas Schwab

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством непълно 
транспониране на европейските 
директиви в областта на 
обществените поръчки в 
националното законодателство и
множество инициативи с 
незадължителна правна сила на 
Европейската комисия и нейните 
служби, както и чрез тълкуването от 
страна на европейските съдилища,
доведе до оформянето на един сложен и 
неясен правен режим, което изправя 
преди всичко по-малките градове и 
общини, но също така малките и 
средните предприятия пред сериозни 
правни проблеми, които те вече не 
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положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

могат да преодоляват без допълнителни 
разходи или външни юридически 
консултации; настоятелно изисква от 
Комисията да намери средства за 
подобряване на положението и в 
рамките на инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право и 
множеството инициативи с 
незадължителна правна сила на 
Европейската комисия и нейните 
служби, както и тълкуването от страна 
на европейските и националните
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
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незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

незадължителна правна сила, да ги 
ограничи до най-важното и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, като взема предвид 
петте принципа, изложени в Бялата 
книга за европейското управление от 
2001 г. (отвореност, участие, 
отговорност, ефикасност и 
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последователност);

Or. en

Изменение 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

2. освен това изразява съжаление, че 
взаимодействието на европейското, 
националното и регионалното право, по-
специално посредством множество 
инициативи с незадължителна правна 
сила на Европейската комисия и 
нейните служби, както и чрез 
тълкуването от страна на европейските 
съдилища, доведе до оформянето на 
един сложен и неясен правен режим, 
което изправя преди всичко по-малките 
градове и общини, но също така 
малките и средните предприятия пред 
сериозни правни проблеми, които те 
вече не могат да преодоляват без 
допълнителни разходи или външни 
юридически консултации; настоятелно 
изисква от Комисията да намери 
средства за подобряване на 
положението и в рамките на 
инициативата за по-добро 
законотворчество да проучи и 
последствията от актовете с 
незадължителна правна сила и да ги 
подложи на оценка в духа на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, като взема предвид 
петте принципа, изложени в Бялата 
книга за европейското управление от 
2001 г. (отвореност, участие, 
отговорност, ефикасност и 
последователност);

Or. en
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Изменение 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. посочва, че в резултат от тези 
промени на възложителите на 
обществени поръчки често се налага 
да поставят правната сигурност над 
нуждите на политиката и, предвид 
натиска върху публичните бюджети, 
често да възлагат съответния 
договор или услуга на подалия оферта 
с най-ниска стойност, вместо на 
подалия икономически най-изгодна 
оферта; изразява опасения, че това 
ще доведе до отслабване на 
иновативната база и 
конкурентоспособността на световно 
равнище на ЕС; настоятелно 
призовава Комисията да коригира 
това положение и да разработи 
стратегически мерки за насърчаване и 
оправомощаване на възложителите 
на обществени поръчки да възлагат 
договорите на подалите 
икономически най-изгодни и с най-
високо качество оферти;

Or. en

Изменение 29
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че европейските 
инициативи в сферата на възлагането на 
обществени поръчки трябва да бъдат 
координирани по-добре, за да не 

3. подчертава, че европейските 
инициативи в сферата на възлагането на 
обществени поръчки трябва да бъдат 
координирани по-добре, за да не 
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застрашават съгласуваността с 
директивите за възлагане на обществени 
поръчки и да не изправят прилагащите 
ги лица пред юридически проблеми; 
поради това изисква въвеждането на 
задължителни мерки за координация в 
рамките на Европейската комисия, 
включително по отношение на единно 
присъствие в интернет пространството, 
с цел съответните правни разпоредби да 
бъдат направени по-прозрачни и по-
разбираеми за потребителите;

застрашават съгласуваността с 
директивите за възлагане на обществени 
поръчки и да не изправят прилагащите 
ги лица пред юридически проблеми; 
поради това изисква въвеждането на 
задължителни мерки за координация в 
рамките на Европейската комисия, под 
ръководството на Генерална дирекция 
„Вътрешен пазар и услуги“, в чийто 
ресор попадат обществените 
поръчки, и при участието на другите 
свързани генерални дирекции; 
призовава за единно присъствие в 
интернет пространството, с цел 
съответните правни разпоредби да бъдат 
направени по-прозрачни и по-
разбираеми за потребителите;

Or. en

Изменение 30
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че европейските 
инициативи в сферата на възлагането на 
обществени поръчки трябва да бъдат 
координирани по-добре, за да не 
застрашават съгласуваността с 
директивите за възлагане на обществени 
поръчки и да не изправят прилагащите 
ги лица пред юридически проблеми; 
поради това изисква въвеждането на 
задължителни мерки за координация в 
рамките на Европейската комисия, 
включително по отношение на единно 
присъствие в интернет пространството, 
с цел съответните правни разпоредби да 
бъдат направени по-прозрачни и по-
разбираеми за потребителите;

3. подчертава, че европейските 
инициативи в сферата на възлагането на 
обществени поръчки трябва да бъдат 
координирани по-добре, за да не 
застрашават съгласуваността с 
директивите за възлагане на обществени 
поръчки и да не изправят прилагащите 
ги лица пред юридически проблеми; 
поради това изисква въвеждането на 
задължителни мерки за координация в 
рамките на Европейската комисия, 
включително по отношение на единно 
присъствие в интернет пространството и 
редовна информация за 
възложителите на обществени 
поръчки, с цел съответните правни 
разпоредби да бъдат направени по-
прозрачни и по-разбираеми за 
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потребителите;

Or. ro

Изменение 31
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. настоятелно призовава 
Комисията да коригира това 
положение и да разработи 
стратегически мерки за насърчаване и 
оправомощаване на възложителите 
на обществени поръчки да отдават 
предпочитание на икономически най-
изгодните и с най-високо качество 
оферти, допринасяйки по този начин 
за постигането на целите на Съюза, 
по-специално на целите за 
иновативен и социално и екологично 
отговорен растеж, които стоят в 
основата на стратегията „Европа 
2020“;

Or. fr

Изменение 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав и повече прозрачност както в 

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав, включващ социалните 
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този орган, така и в планираната нова 
комисия по въпросите на публично-
частните партньорства;

партньори, и повече прозрачност както 
в този орган, така и в планираната нова 
комисия по въпросите на публично-
частните партньорства;

Or. en

Изменение 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав и повече прозрачност както в 
този орган, така и в планираната нова 
комисия по въпросите на публично-
частните партньорства;

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки или ролята и 
компетентността на 
консултативната група по въпросите 
на откриването на процедура за 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да осигури по-
балансиран състав и повече прозрачност 
както в този орган, така и в планираната 
нова консултативна комисия по 
въпросите на публично-частните 
партньорства; изисква Европейският 
парламент да бъде своевременно 
информиран и да му се предоставя 
цялата налична информация;

Or. en

Изменение 34
Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 4
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Предложение за резолюция Изменение

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав и повече прозрачност както в 
този орган, така и в планираната нова 
комисия по въпросите на публично-
частните партньорства;

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав, включващ членове на 
профсъюзите и представители на 
бизнеса, по-специално на МСП, и 
повече прозрачност както в този орган, 
така и в планираната нова комисия по 
въпросите на публично-частните 
партньорства;

Or. en

Изменение 35
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава и 
резултатите от работата на действащата 
в рамките на Комисията консултативна 
група по въпросите на възлагането на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да осигури по-балансиран 
състав и повече прозрачност както в 
този орган, така и в планираната нова 
комисия по въпросите на публично-
частните партньорства;

4. изразява съжаление заради липсата на 
прозрачност по отношение на състава, 
действията и резултатите от работата 
на действащата в рамките на Комисията 
консултативна група по въпросите на 
възлагането на обществени поръчки и 
призовава Комисията да осигури по-
балансиран състав и повече прозрачност 
както в този орган, така и в планираната 
нова комисия по въпросите на 
публично-частните партньорства, като 
се осигуряват ясни показатели за 
резултатите на всеки етап и в края 
на процеса;

Or. ro
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Изменение 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 4 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. призовава Комисията да проучи 
последиците от Протокол № 26 върху 
съществуващите насоки, като по-
специално обърне внимание, че член 2 
от Протокол № 26 предвижда, че 
„разпоредбите на Договорите по 
никакъв начин не засягат 
компетентността на държавите-
членки да предоставят, възлагат и 
организират нестопански услуги от 
общ интерес“;

Or. en

Изменение 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 4 б (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

4б. счита, че тъй като обществените 
поръчки засягат обществени 
средства, те следва да бъдат 
прозрачни и открити за обществен 
контрол; отправя искане към
Комисията да предостави пояснения, 
за да се гарантира, че местните и 
другите публични органи имат правна 
сигурност и могат да информират 
своите граждани за договорните си 
задължения;

Or. en
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Изменение 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането 
на тези директиви за преждевременно 
към настоящия момент; при 
преразглеждане в определен по-късен 
момент обаче се обявява за включване 
в него и на директивата относно 
правните средства при възлагане на 
обществени поръчки, за да се избегне 
още по-силно разпокъсване на правото в 
областта на обществените поръчки; 
счита, че засега не може да се даде 
оценка за практическите последствия от 
тази директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни и в тясно 
сътрудничество с Европейския 
парламент; обявява се за това 
преразглеждането да взема под 
внимание цялата рамка и да обхваща
и директивата относно правните 
средства при възлагане на обществени 
поръчки, за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че засега 
не може да се даде оценка за 
практическите последствия от тази 
директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

Or. en

Изменение 39
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 

5. изисква от Комисията да извърши 
последваща оценка на директивите 
относно възлагането на обществени 
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поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането на 
тези директиви за преждевременно към 
настоящия момент; при преразглеждане 
в определен по-късен момент обаче се 
обявява за включване в него и на 
директивата относно правните средства 
при възлагане на обществени поръчки, 
за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че засега 
не може да се даде оценка за 
практическите последствия от тази 
директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

поръчки, като вземе предвид 
позициите, заявени в настоящия доклад; 
очаква преразглеждането да се проведе 
с широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането на 
тези директиви за преждевременно към 
настоящия момент; при преразглеждане 
в определен по-късен момент обаче се 
обявява за включване в него и на анализ 
на националните законодателства, 
транспониращи директивата относно 
правните средства при възлагане на 
обществени поръчки, за да се избегне 
още по-силно разпокъсване на правото в 
областта на обществените поръчки; 
счита, че засега не може да се даде 
оценка за практическите последствия от 
тази директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

Or. en

Изменение 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането на 
тези директиви за преждевременно към 
настоящия момент; при преразглеждане 
в определен по-късен момент обаче се 
обявява за включване в него и на 
директивата относно правните средства 

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането на 
тези директиви за преждевременно към 
настоящия момент; при преразглеждане 
в определен по-късен момент обаче се 
обявява за включване в него и на 
директивата относно правните средства 
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при възлагане на обществени поръчки, 
за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че засега 
не може да се даде оценка за 
практическите последствия от тази 
директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

при възлагане на обществени поръчки, 
за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че засега 
не може да се даде оценка за 
практическите последствия от тази 
директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки, изисква от Комисията да 
прилага съответните разпоредби на 
Договорите за обществените 
поръчки;

Or. en

Изменение 41
Andreas Schwab

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането 
на тези директиви за преждевременно 
към настоящия момент; при 
преразглеждане в определен по-късен 
момент обаче се обявява за включване 
в него и на директивата относно 
правните средства при възлагане на 
обществени поръчки, за да се избегне 
още по-силно разпокъсване на правото 
в областта на обществените 
поръчки; счита, че засега не може да 
се даде оценка за практическите 
последствия от тази директива, тъй 
като тя все още не е транспонирана в 
националното законодателство на 

5. изисква от Комисията при 
оценяването на директивите относно 
възлагането на обществени поръчки да 
вземе предвид позициите, заявени в 
настоящия доклад; очаква всяко 
разискване върху заключенията от 
оценката да се проведе с широко 
участие на всички заинтересовани 
страни;
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всички държави-членки;

Or. en

Изменение 42
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни; предварително 
заявява, че счита преразглеждането 
на тези директиви за преждевременно 
към настоящия момент; при 
преразглеждане в определен по-късен 
момент обаче се обявява за включване в 
него и на директивата относно правните 
средства при възлагане на обществени 
поръчки, за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че засега 
не може да се даде оценка за 
практическите последствия от тази 
директива, тъй като тя все още не е 
транспонирана в националното 
законодателство на всички държави-
членки;

5. изисква от Комисията при 
преразглеждането на директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки да вземе предвид позициите, 
заявени в настоящия доклад; очаква 
преразглеждането да се проведе с 
широко участие на всички 
заинтересовани страни и в тясно 
сътрудничество с Европейския 
парламент; при преразглеждане в 
определен по-късен момент се обявява 
за включване в него и на директивата 
относно правните средства при 
възлагане на обществени поръчки, 
както и на специфична 
законодателна рамка за концесиите 
за услуги, за да се избегне още по-силно 
разпокъсване на правото в областта на 
обществените поръчки; счита, че една 
съгласувана правна рамка за 
обществените поръчки изисква 
наличието на рамкова директива за 
услугите от общ икономически 
интерес; счита, че засега не може да се 
даде оценка за практическите 
последствия от тази директива, тъй като 
тя все още не е транспонирана в 
националното законодателство на 
всички държави-членки;

Or. fr



PE439.869v01-00 28/88 AM\808736BG.doc

BG

Изменение 43
Konstantinos Poupakis

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
насърчаване на МСП (малките и 
средни предприятия) да участват в 
обществени поръчки в трети страни 
и призовава Комисията да предприеме 
ефективни мерки, гарантиращи, че 
предприятията в Съюза се ползват с 
реален достъп до обществените 
поръчки в трети страни;

Or. el

Изменение 44
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 5 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5б. отбелязва значението на 
стандартите за обществени поръчки 
по отношение на това, че те могат 
да помогнат на възложителите на 
обществени поръчки да постигнат 
своите цели, като им позволяват да 
използват изпитани процеси за 
възлагане на договори за продукти и 
услуги, осигурявайки  по-ефективни в 
разходно отношение тръжни 
процедури и гарантирайки
постигането на други цели на 
политиката от съответната 
обществена поръчка, например 
устойчивост или закупуване от малки 
предприятия;

Or. en
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Изменение 45
Konstantinos Poupakis

Предложение за резолюция
Параграф 5 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5в. призовава Комисията да проучи 
възможността за използване на 
„зелени“ обществени поръчки като 
средство за насърчаване на 
устойчивото развитие;

Or. el

Изменение 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 6 – заглавие

Предложение за резолюция Изменение

Специфични бележки Публично-публично сътрудничество

Or. en

Изменение 47
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. припомня, че с влезлия в сила от 1 
декември 2009 г. Договор за реформа от 
Лисабон за пръв път в рамките на 
първичното право на Европейския съюз 
се признава правото на регионално и 
общинско самоуправление (член 4, 
параграф 2 от Договора за Европейския 
съюз); подчертава, че Съдът на 
Европейския съюз в много свои 

6. припомня, че с влезлия в сила от 1 
декември 2009 г. Договор за реформа от 
Лисабон за пръв път в рамките на 
първичното право на Европейския съюз 
се признава правото на регионално и 
общинско самоуправление (член 4, 
параграф 2 от Договора за Европейския 
съюз); подчертава, че Съдът на 
Европейския съюз се е позовавал на 
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решения вече е разглеждал въпроса за 
правото на общинско самоуправление 
и се е позовавал на принципа, „че 
публичен орган може да изпълнява 
възложените му задачи от обществен 
интерес със свои собствени средства и в 
сътрудничество с други публични 
органи” (C-324/07); обръща внимание 
също така на решението в разширен 
състав на Съда от 9 юни 2009 г. (C-
480/06), което постанови още, че 
съгласно общностното право няма 
изискване публичните органи да 
използват определена правна форма, за 
да изпълняват съвместно задълженията 
си за обществени услуги; съответно 
счита публично-публичните 
партньорства, като например 
споразумения за сътрудничество между 
общини и сътрудничество на 
национално равнище, за непопадащи в 
обсега на законодателството в областта 
на обществените поръчки въз основа на 
следните кумулативни критерии:

принципа, „че публичен орган може да 
изпълнява възложените му задачи от 
обществен интерес със свои собствени 
средства и в сътрудничество с други 
публични органи” (C-324/07); обръща 
внимание също така на решението в 
разширен състав на Съда от 9 юни 2009 
г. (C-480/06), което постанови още, че 
съгласно общностното право няма 
изискване публичните органи да 
използват определена правна форма, за 
да изпълняват съвместно задълженията 
си за обществени услуги; подчертава, 
че Съдът на Европейския съюз счита, 
че сътрудничеството между 
публични органи не попада в обсега на 
директивите относно обществените 
поръчки само при определени условия, 
които са били изпълнени във всеки от 
случаите, лежащи в основата на 
неговите решения; съответно счита 
публично-публичните партньорства, 
като например споразумения за 
сътрудничество между общини и 
сътрудничество на национално 
равнище, за непопадащи в обсега на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки въз основа на 
следните кумулативни критерии:

Or. de

Изменение 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

- става дума за съвместно изпълнение 
на задължение за обществена услуга, 
което засяга всички общини,

- става дума за изпълнение на 
задължение за обществена услуга, което 
засяга всички общини,

Or. en
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Изменение 49
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

- става дума за съвместно изпълнение на 
задължение за обществена услуга, което 
засяга всички общини,

- става дума за съвместно изпълнение на 
задължение за обществена услуга, което 
засяга всички общини, при което по 
този начин се постигат цели от 
обществен интерес и изпълнението 
на задачата реално става възможно 
или значително се подобрява 
вследствие на сътрудничеството,

Or. de

Изменение 50
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 1 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– съвместното изпълнение на 
задължение за обществена услуга, 
което засяга всички съответни 
страни, включва реално 
сътрудничество в смисъл на размяна 
на стоки и услуги,

Or. de

Изменение 51
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 1 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– размяната на стоки и услуги се 
извършва без заплащане,
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Or. de

Изменение 52
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 1 в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– сътрудничеството може да е 
насочено единствено към цели от
обществен интерес, а изпълнението 
на задачата от съответните страни 
трябва реално да стане възможно или 
значително да се подобрява
вследствие на сътрудничеството,

Or. de

Изменение 53
Peter Simon

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 3

Предложение за резолюция Изменение

- въпросната дейност по същество се 
извършва от името на участващите 
публични органи;

заличава се

Or. en

Изменение 54
Peter Simon

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 3

Предложение за резолюция Изменение

- въпросната дейност по същество се 
извършва от името на участващите 
публични органи;

заличава се
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Or. de

Изменение 55
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 6 – тире 3 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– услугите, обхванати от 
сътрудничеството, не се извършват 
срещу заплащане; публичните 
партньори не могат да извършват 
помежду си финансови трансфери, и 
по-специално от сътрудничеството 
не може да се реализира печалба;

Or. de

Изменение 56
Zuzana Roithová

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6a. призовава Комисията, предвид 
необходимостта от повишаване на 
ефективността на обществените 
поръчки и засилване на публичния 
контрол върху тях, както и целта за 
ефективна борба с протекционизма и 
корупцията, да извърши (и да 
публикува в единен интернет портал) 
сравнителен анализ на резултатите 
от обществените поръчки, за които 
се получава финансова помощ от ЕС, 
като насочи вниманието си по-
специално към следните показатели:
1. публикуване на разликите в цената 
между цената при конкурентната
тръжна процедура и окончателната 
цена при предаването на работата 
(при условие, че разликата е по-голяма 
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от 5 % от сумата, за която е 
спечелен търгът), включително 
публикуване на най-високата и най-
ниската цена, предложени при тази 
конкурентна тръжна процедура,
2. публикуване на информация за 
сравнима работа в други държави-
членки (напр. стойността на 
изграждане на 1 км магистрала в 
различните държави-членки),
3. публикуване на пълна информация 
за собствениците на дружествата, 
които са спечелили обществени 
поръчки, като в случаите на 
холдингови дружества бъде 
публикувана и информация относно 
собствениците на дружеството 
майка и дъщерните дружества,
4. публикуване на информация за 
повтарящите се победители на 
търгове за възлагане обществени 
поръчки и собствениците на тези 
дружества;

Or. cs

Изменение 57
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 6 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6б. посочва, че Комисията е пояснила, 
че не всяко действие, предприето от 
публичните органи, попада в обсега на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки. Ако 
разпоредбите на европейското право 
не изискват създаването на пазар в 
определена област, държавите-
членки следва да вземат сами решение 
дали и до каква степен желаят 
самите те да изпълняват публични 
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функции;

Or. en

Изменение 58
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 6 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6в. посочва, че заключенията на Съда 
на ЕС в това решение не само се 
прилагат пряко към 
сътрудничеството между местните 
органи, но са и общовалидни, като 
резултатът е, че те могат да се 
прилагат и за сътрудничеството 
между други възложители на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 59
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 6 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6г. посочва, че възможността за 
сътрудничество между публичните 
органи е ограничена както в 
географско отношение, така и по 
отношение на броя бюджети, 
засегнати от сътрудничеството;

Or. de
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Изменение 60
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 6 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6д. потвърждава, че липсата на 
заплащане за размяната на стоки и 
услуги следва да се тълкува строго, 
така че между страните не могат да 
се осъществяват абсолютно никакви 
финансови трансфери, и по-специално 
не могат да се извършват 
компенсаторни плащания, нито да се 
реализира печалба; посочва, че 
сътрудничеството между местните 
органи, което попада извън обхвата 
на директивите за обществени 
поръчки, трябва да остане ограничено 
в географски план до намиращите се в 
съседство публични органи и 
администрации, и във функционален 
план – до изпълнението на 
съвместната задача;

Or. de

Изменение 61
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
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скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област вече 
е достатъчно ясно; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предоставят информация относно 
правните последствия от тези решения и 
очаква занапред да не бъдат откривани 
нови процедури по нарушение в тези 
области;

скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; приветства последните 
решения на Съда в тази област; затова 
призовава Комисията и държавите-
членки да разпространят информация 
относно правните последствия от тези 
решения и очаква занапред да не бъдат 
откривани нови процедури по 
нарушение в тези области;

Or. fr

Изменение 62
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област 
вече е достатъчно ясно; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предоставят информация относно 
правните последствия от тези решения и 
очаква занапред да не бъдат 
откривани нови процедури по 
нарушение в тези области;

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; призовава Комисията и 
държавите-членки да предоставят 
информация относно правните 
последствия от тези решения; освен 
това призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейския 
парламент и държавите-членки, да 
определи ясни и общозадължителни 
критерии за сътрудничеството 
между местните органи на 
управление и действията, предприети
на национално равнище, въз основа на 
съдебната практика на Съда на ЕС, 
както и да предостави информация за 



PE439.869v01-00 38/88 AM\808736BG.doc

BG

тях под формата на съобщение;

Or. de

Изменение 63
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област вече е 
достатъчно ясно; призовава Комисията 
и държавите-членки да предоставят 
информация относно правните 
последствия от тези решения и очаква 
занапред да не бъдат откривани нови 
процедури по нарушение в тези области;

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област вече е 
достатъчно ясно; призовава Комисията 
и държавите-членки да предоставят 
информация относно правните 
последствия от тези решения и очаква 
занапред да не бъдат откривани нови 
процедури по нарушение в тези области; 
освен това посочва, че в своето 
решение Съдът на ЕС също така 
постанови, че допускането на 
капиталова вноска по време на срока 
на действие на договор, възложен без 
официална процедура за обществена 
поръчка, представлява промяна на 
съществените условия на договора за 
обществена поръчка, което изисква 
провеждането на тръжна процедура 
за нейното възлагане; посочва, че 
съдебната практика в тази област 
понастоящем дава достатъчно 
доказателства за прилагането на 
задължителни критерии за 
сътрудничеството между местните 
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органи на управление, попадащо извън 
обхвата на директивите в областта 
на обществените поръчки, и 
сътрудничеството на национално 
равнище; призовава Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки 
и Европейския парламент, да 
определи ясни и общозадължителни 
критерии за сътрудничеството 
между местните органи на 
управление, попадащо извън обхвата 
на директивите в областта на 
обществените поръчки, и 
действията, предприети на 
национално равнище, въз основа на 
съдебната практика на Съда на ЕС, 
както и да предостави информация за 
тях под формата на съобщение;

Or. de

Изменение 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област 
вече е достатъчно ясно; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предоставят информация относно 
правните последствия от тези решения и 
очаква занапред да не бъдат 

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на възлагането 
са налице конкретни изгледи за 
скорошно предоставяне на участие от 
такъв тип; отбелязва, че правилата в 
областта на сътрудничеството
между публични институции са 
претърпели важни промени в 
резултат на съдебната практика на 
Съда; затова призовава Комисията и 
държавите-членки да предоставят 
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откривани нови процедури по 
нарушение в тези области;

информация относно правните 
последствия от тези решения;

Or. en

Изменение 65
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че към момента на 
възлагането са налице конкретни 
изгледи за скорошно предоставяне на 
участие от такъв тип; отбелязва, че 
законодателството в тази област 
вече е достатъчно ясно; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предоставят информация относно 
правните последствия от тези решения и 
очаква занапред да не бъдат 
откривани нови процедури по 
нарушение в тези области;

7. посочва, че Съдът, в своето решение 
от 10 септември 2009 г. (C-573/07), 
постанови, че теоретичната възможност 
да се предостави на частни инвеститори 
участие в капитала на публично до този 
момент дружество може да се разглежда 
във връзка със законово задължение за 
възлагане на обществена поръчка само в 
случай, че естеството на публичното 
капиталово дружество се е 
променило по време на срока на 
действие на договора, като по този 
начин се е променило същественото
условие на договора и е възникнало 
задължение за възлагане на нова 
обществена поръчка; отбелязва, че 
правилата в областта на 
сътрудничеството между публични 
институции са претърпели важни 
промени в резултат на съдебната 
практика на Съда; затова; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предоставят информация относно 
правните последствия от тези решения;

Or. en

Изменение 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 8 – заглавие (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Концесии за услуги

Or. en

Изменение 67
Frank Engel

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на 
предложението за законодателен акт 
относно услугите за концесии; счита, 
че с директивите относно възлагането 
на обществени поръчки от 2004 г. и 
допълващата ги съдебна практика на 
Съда на ЕС концесията за услуга е 
дефинирана окончателно и нейните 
правни рамки са установени;

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги; 
счита, че с директивите относно 
възлагането на обществени поръчки от 
2004 г. и допълващата ги съдебна 
практика на Съда на ЕС концесията за 
услуга е дефинирана окончателно и 
нейните правни рамки са установени;

Or. en

Изменение 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Предложение за резолюция
Параграф 9
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Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на 
предложението за законодателен акт 
относно услугите за концесии; счита, 
че с директивите относно възлагането 
на обществени поръчки от 2004 г. и 
допълващата ги съдебна практика на 
Съда на ЕС концесията за услуга е 
дефинирана окончателно и нейните 
правни рамки са установени;

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
призовава Комисията да ги вземе 
надлежно под внимание, само ако 
процесът на оценяване докаже 
необходимост от правна дефиниция; 
счита, че с директивите относно 
възлагането на обществени поръчки от 
2004 г. и допълващата ги съдебна 
практика на Съда на ЕС дефиницията 
за „концесия за услуга“ се е развила, но 
все пак ще е полезно да се даде 
допълнително пояснение;

Or. en

Изменение 69
Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява много силно 
съмнение в добавената стойност на 



AM\808736BG.doc 43/88 PE439.869v01-00

BG

за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

предложението за законодателен акт 
относно услугите за концесии; счита, че 
с директивите относно възлагането на 
обществени поръчки от 2004 г. и 
допълващата ги съдебна практика на 
Съда на ЕС концесията за услуга е 
дефинирана окончателно и нейните 
правни рамки са установени, и не 
съществува законодателна 
необходимост от европейска 
директива относно концесиите за 
услуги;

Or. de

Изменение 70
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки 
са установени;

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии;

Or. en
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Изменение 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; очаква 
Комисията да си извлече поуки от 
неуспешните публично-частни 
партньорства; подчертава, че следва 
да бъдат отчетени както сложността на 
процедурата, така и големите разлики в 
правната култура и правната практика в 
държавите-членки в областта на 
концесиите за услуги, и поради това 
изразява съмнение в добавената 
стойност на предложението за 
законодателен акт относно услугите за 
концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

Or. en

Изменение 72
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
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следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени; желателно е обаче да се 
разработят правила относно 
публикуването на покани за участие в 
търгове във връзка с концесиите за 
услуги;

Or. de

Изменение 73
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на 
предложението за законодателен акт 
относно услугите за концесии; счита, 
че с директивите относно възлагането 
на обществени поръчки от 2004 г. и 
допълващата ги съдебна практика на 

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
счита, че при бъдещо преразглеждане 
на директивите относно 
обществените поръчки концесиите за 
услуги следва да бъдат предмет на 
специфично законодателство въз 
основа на тяхното дефиниране и 
статут, както е предвидено в
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Съда на ЕС концесията за услуга е 
дефинирана окончателно и нейните 
правни рамки са установени;

директивите относно възлагането на 
обществени поръчки от 2004 г. и е 
допълнено от съдебната практика на 
Съда на ЕС;

Or. fr

Изменение 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; подчертава, че 
следва да бъдат отчетени както 
сложността на процедурата, така и 
големите разлики в правната култура и 
правната практика в държавите-членки 
в областта на концесиите за услуги, и 
поради това изразява съмнение в 
добавената стойност на предложението 
за законодателен акт относно услугите 
за концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

9. отбелязва съобщението на Комисията 
от 19 ноември 2009 г. относно развиване 
на публично-частни партньорства и 
очаква с голям интерес съответната 
оценка на въздействието; очаква 
Комисията да си извлече поуки от 
неуспешните публично-частни 
партньорства; подчертава, че следва 
да бъдат отчетени както сложността на 
процедурата, така и големите разлики в 
правната култура и правната практика в 
държавите-членки в областта на 
концесиите за услуги, и поради това 
изразява съмнение в добавената 
стойност на предложението за 
законодателен акт относно услугите за 
концесии; счита, че с директивите 
относно възлагането на обществени 
поръчки от 2004 г. и допълващата ги 
съдебна практика на Съда на ЕС 
концесията за услуга е дефинирана 
окончателно и нейните правни рамки са 
установени;

Or. en

Изменение 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

9 a. счита, че тъй като 
обществените поръчки засягат 
обществени средства, те следва да 
бъдат прозрачни и открити за 
обществен контрол; изисква от 
Комисията да предостави пояснения 
във връзка с това, за да се гарантира, 
че местните и другите публични 
органи са сигурни, че могат да 
информират своите граждани за 
договорните си задължения;

Or. en

Изменение 76
Konstantinos Poupakis

Предложение за резолюция
Параграф 9 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9б. подчертава, че възлагането на 
обществени поръчки трябва да се 
извършва в условията на прозрачност 
и равно третиране на всички 
заинтересовани страни, като 
съотношението цена/изпълнение на 
проекта трябва да бъде основен 
критерий, така че да се взема предвид 
най-добрата оферта, а не само и 
единствено най-ниската финансова 
оферта;

Or. el

Изменение 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 10 – заглавие (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Публично-частно партньорство

Or. en

Изменение 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 10 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

- изборът на частния съдружник трябва 
да става посредством публична
процедура, след като са проверени 
финансовите, техническите, 
оперативните и административните 
изисквания, както и характеристиките 
на офертата по отношение на 
съответната услуга;

- изборът на частния съдружник трябва 
да става посредством прозрачна
процедура, при предварително 
публикуване на договора и след като са 
проверени финансовите, техническите, 
оперативните и административните 
изисквания, както и характеристиките 
на офертата по отношение на 
съответната услуга;

Or. en

Изменение 79
Frank Engel

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. настоява всяко предложение за 
законодателен акт относно концесии 
за услуги да бъде обосновано 
единствено с оглед коригирането на 
нарушения във функционирането на 
вътрешния пазар, както и че такива 
нарушения досега не са били 
установени, и следователно не е
необходим законодателен акт 
относно концесиите за услуги, ако не 
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е насочен към доказуемо подобрение 
във функционирането на вътрешния 
пазар;

Or. en

Изменение 80
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 10 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10б. приканва Комисията, предвид 
нейното съобщение от 19 ноември 
2009 г., да подкрепи един по-
нюансиран подход към използването 
на публично-частните партньорства, 
като се отчитат и трудностите, 
които понякога се появяват; счита 
обаче, че публично-частните 
партньорства могат да предоставят 
решение по-специално в случаите на 
големи инфраструктурни проекти, 
при условие, че се спазва баланс между 
стойността и качеството на 
предоставяната на потребителите 
услуга, от една страна, и годишните 
печалби на предприятията, от друга 
страна; приканва Комисията да 
проведе проучване относно реалната 
дългосрочна икономическа полза за 
публичните органи и държавите от 
такова партньорство в различните 
засегнати сектори;

Or. fr

Изменение 81
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 10 в (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

10в. подчертава обаче, че 
настоящата финансова криза е 
хвърлила нова светлина върху 
начините, по които публично-
частните партньорства често се 
финансират и се споделят 
финансовите рискове; изисква от 
Комисията да оцени адекватно 
финансовите рискове, свързани със 
създаването на публично-частни 
партньорства;

Or. en

Изменение 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 11 – заглавие (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Градоустройствено 
планиране/градско развитие

Or. en

Изменение 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. очаква с голям интерес решението на 
Съда на ЕС по дело C-451/08 и изразява 
надежда, че с него ще бъдат изяснени 
спорните въпроси в областта на 
градоустройственото планиране; 
подкрепя становището на Генералния 

11. очаква с голям интерес решението на 
Съда на ЕС по дело C-451/08 и изразява 
надежда, че с него ще бъдат изяснени 
спорните въпроси в областта на 
градоустройственото планиране; счита, 
че широкообхватните и амбициозни 
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адвокат на Съда на ЕС по това дело 
от 17 ноември 2009 г.: 
„Широкообхватните и амбициозни цели 
на директивата трябва да бъдат взети 
предвид при нейното тълкуване, но въз 
основа на това не следва да се приема, 
че позоваването на целта на мярката 
обосновава неограниченото 
разширяване на областта на нейното 
приложение (точка 35). В противен 
случай съществува опасността да се 
приеме, че всяка градоустройствена 
дейност попада в обхвата на 
директивата, тъй като мерките, с които 
се урежда възможността за застрояване, 
променят по дефиниция, но и по 
същество, стойността на земята, за 
която се отнасят (точка 36).”;

цели на директивата трябва да бъдат 
взети предвид при нейното тълкуване, 
но въз основа на това не следва да се 
приема, че позоваването на целта на 
мярката обосновава неограниченото 
разширяване на областта на нейното 
приложение. В противен случай 
съществува опасността да се приеме, че 
всяка градоустройствена дейност 
попада в обхвата на директивата, тъй 
като мерките, с които се урежда 
възможността за застрояване, променят 
по дефиниция, но и по същество, 
стойността на земята, за която се 
отнасят;

Or. en

Изменение 84
Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. очаква с голям интерес решението на 
Съда на ЕС по дело C-451/08 и изразява 
надежда, че с него ще бъдат изяснени 
спорните въпроси в областта на 
градоустройственото планиране; 
подкрепя становището на Генералния 
адвокат на Съда на ЕС по това дело от 
17 ноември 2009 г.: „Широкообхватните 
и амбициозни цели на директивата 
трябва да бъдат взети предвид при 
нейното тълкуване, но въз основа на 
това не следва да се приема, че 
позоваването на целта на мярката 
обосновава неограниченото 
разширяване на областта на нейното 
приложение (точка 35). В противен 
случай съществува опасността да се 
приеме, че всяка градоустройствена 
дейност попада в обхвата на 

11. очаква с голям интерес решението на 
Съда на ЕС по дело C-451/08 и изразява 
надежда, че с него ще бъдат изяснени 
спорните въпроси в областта на 
градоустройственото планиране; счита, 
че през последните няколко години 
законодателството относно 
обществените поръчки е обхванало 
области, за които не е присъщо да 
бъдат класифицирани в категорията 
"закупуване чрез обществени 
поръчки" и поради това предлага при 
прилагането на правилата на 
законодателството относно 
обществените поръчки да се наблегне 
още по-силно върху критерия за 
закупуването; подкрепя становището 
на Генералния адвокат на Съда на ЕС по 
това дело от 17 ноември 2009 г.: 
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директивата, тъй като мерките, с които 
се урежда възможността за застрояване, 
променят по дефиниция, но и по 
същество, стойността на земята, за 
която се отнасят (точка 36).”

„Широкообхватните и амбициозни цели 
на директивата трябва да бъдат взети 
предвид при нейното тълкуване, но въз 
основа на това не следва да се приема, 
че позоваването на целта на мярката 
обосновава неограниченото 
разширяване на областта на нейното 
приложение (точка 35). В противен 
случай съществува опасността да се 
приеме, че всяка градоустройствена 
дейност попада в обхвата на 
директивата, тъй като мерките, с които 
се урежда възможността за застрояване, 
променят по дефиниция, но и по 
същество, стойността на земята, за 
която се отнасят (точка 36).”

Or. de

Изменение 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 12 – заглавие (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Обществени поръчки на стойност 
под установения праг

Or. en

Изменение 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. припомня, че Европейският 
парламент се присъедини към 
запитване към Съда на ЕС по повод 
съобщението на Комисията от 1 август 

12. припомня, че Европейският 
парламент е страна по делото 
Германия/ Комисия, заведено в Съда на 
ЕС по повод тълкувателното 
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2006 г. за тълкуване „относно 
общностното право в областта на 
възлагането на обществени поръчки, 
които не са обхванати или са обхванати 
само частично от директивите относно 
възлагането на обществени поръчки” 
(Официален вестник 2006/C 179/02) и 
очаква решение в близко време;

съобщение на Комисията от 1 август 
2006 г. „относно общностното право в 
областта на възлагането на обществени 
поръчки, които не са обхванати или са 
обхванати само частично от 
директивите относно възлагането на 
обществени поръчки възлагането на 
обществени поръчки” (Официален 
вестник 2006/C 179/02) и очаква 
решение в близко време;

Or. en

Изменение 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

Микро-, малки и средни предприятия
12a. изисква от Комисията да оцени 
последствията от директивите в 
областта на обществените поръчки 
за микро-, малките и средните 
предприятия, и по-специално  
тяхната роля на подизпълнители, 
както и да оцени с оглед на бъдещото 
преразглеждане на директивите дали 
са необходими допълнителни правила 
за възлагането на договори за 
подизпълнение, за да се избегне по-
специално получаването от страна 
на МСП като подизпълнители на по-
неблагоприятни условия в сравнение с 
основния изпълнител на 
обществената поръчка;

Or. en
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Изменение 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 12 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12б. призовава Комисията да прояви
по-голяма гъвкавост по отношение на 
изискването, предвидено в Директива
2004/18/ЕО, член 9, точка 3, според 
която „не се допуска разделяне на 
проект за строителство или на 
планирана покупка на определено 
количество доставки и/или услуги с 
цел заобикаляне прилагането на 
настоящата директива“, така че 
МСП да имат възможност да 
участват във всички обществени 
поръчки;

Or. en

Изменение 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 12 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12в. призовава Комисията да опрости 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, за да се облекчи 
отделянето на много време и пари от 
страна както на органите на местно 
управление, така и на 
предприятията, за решаването на 
бюрократични проблеми. Подчертава, 
че чрез улесняването на процедурите 
МСП ще разполагат с по-добър 
достъп и ще могат да участват в 
такива поръчки по по-равностоен и 
справедлив начин;

Or. en
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Изменение 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 12 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12г. счита, че възлагането на 
подизпълнители е форма на 
организация на труда, която 
подхожда на специализираните 
аспекти на изпълнението на 
строителните работи; подчертава, 
че договорите за подизпълнение 
трябва да са съобразени с всички 
задължения, наложени на основните 
изпълнители, по-специално що се 
отнася до трудовото право и 
безопасността. С оглед на тази цел е 
препоръчително да се установи 
взаимна отговорност между 
изпълнителя и подизпълнителя;

Or. en

Изменение 91
Andreas Schwab

Предложение за резолюция
Параграф 12 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12д. подкрепя систематичното 
допускане на алтернативни тръжни 
оферти (или варианти); посочва, че 
тръжните условия, и по-специално 
допускането на алтернативни 
тръжни оферти, са от ключово 
значение за насърчаването и 
разпространението на иновативни 
решения; посочва, че 
спецификациите, отнасящи се до 
изискванията за изпълнението и 
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функционалните изисквания, както и 
специалното допускане на варианти, 
дават възможност на участниците в 
търга да предлагат иновативни 
решения;

Or. en

Изменение 92
Robert Rochefort

Предложение за резолюция
Параграф 12 е (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12е. насърчава държавите-членки да 
създадат единен портал за интернет 
достъп до цялата информация, 
свързана с обществените поръчки, 
като един вид мрежа за всички 
покани за участие в търгове, като 
целта е да се предостави обучение и 
информация, да се насочват 
предприятията към поръчки и да се 
обясни приложимото 
законодателство, по-специално за 
МСП (които обикновено не 
разполагат с големи човешки и 
административни ресурси с опит в 
терминологията, свързана с 
обществените поръчки и 
процедурите); специални помощни 
центрове също биха могли да им 
помогнат да оценят дали наистина 
отговарят на условията на търга и 
ако това е така – да попълнят в 
отговор тяхната документация;

Or. fr
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Изменение 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 13 – заглавие (ново)

Предложение за резолюция Изменение

„Зелени“ обществени поръчки

Or. en

Изменение 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес 
с участието на държавите-членки за 
по-нататъшно развитие на 
критериите; посочва, че именно в 
областта на социалните критерии 
един такъв процес е много обещаващ;

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата и 
околната среда, енергийната 
ефективност и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки;
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Or. en

Изменение 95
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес 
с участието на държавите-членки за 
по-нататъшно развитие на 
критериите; посочва, че именно в 
областта на социалните критерии 
един такъв процес е много обещаващ;

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични 
и други критерии при възлагането на 
обществени поръчки; приветства 
практическата помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки;

Or. de

Изменение 96
Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват 
екологични, социални и други критерии 
при възлагането на обществени 
поръчки; приветства практическата
помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
провеждат обучения и кампании за 
повишаване на осведомеността във 
връзка с това; изразява подкрепа за 
прозрачен процес с участието на 
държавите-членки за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
обещаващ;

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и призовава 
Комисията да поясни, че публичните 
администрации могат да използват 
екологични критерии като 
устойчивото управление, социални 
критерии като плащането на 
съответни стандартни 
възнаграждения, както и други 
критерии при възлагането на 
обществени поръчки; призовава 
Комисията да разработи насоки или 
друга практическа помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 
е много обещаващ;

Or. de

Изменение 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
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среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 
е много обещаващ;

среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
изразява съжаление, че Комисията 
все още не е публикувала ръководство 
за социално-отговорни обществени 
поръчки; приветства практическата 
помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
разработят цели за включването на 
социални критерии в обществените 
поръчки, подкрепени от обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 
е много обещаващ;

Or. en

Изменение 98
Karl-Heinz Florenz

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
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социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв 
процес е много обещаващ;

социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки и 
заинтересованите страни за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии е необходимо да 
участват заинтересованите страни и 
преди всичко съответните 
икономически сектори, за да се 
гарантира приложимостта на 
решението;

Or. de

Изменение 99
Evelyne Gebhardt

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
изразява съжаление, че Комисията 
все още не е публикувала ръководство 
за социално отговорно и ориентирано 
към околната среда прилагане на 
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насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 
е много обещаващ;

обществените поръчки; приветства 
практическата помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
разработят цели и стратегии за 
въвеждането на социални критерии в 
обществените поръчки и за тази цел 
да провеждат обучения и кампании за 
повишаване на осведомеността във 
връзка с това; изразява подкрепа за 
прозрачен процес с участието на 
държавите-членки за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
обещаващ;

Or. de

Изменение 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
изразява съжаление, че Комисията 
все още не е публикувала ръководство 
за социално-отговорни обществени 
поръчки; приветства практическата 
помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
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осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 
е много обещаващ;

обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
провеждат обучения и кампании за 
повишаване на осведомеността във 
връзка с това; изразява подкрепа за 
прозрачен процес с участието на 
държавите-членки за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
обещаващ;

Or. en

Изменение 101
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки за по-
нататъшно развитие на критериите; 
посочва, че именно в областта на 
социалните критерии един такъв процес 

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда, иновациите и стимулирането на 
конкуренцията и отново подчертава, че 
публичните администрации следва да 
бъдат насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват екологични, 
социални и други критерии при 
възлагането на обществени поръчки; 
приветства практическата помощ, 
предоставяна на административните и 
други публични органи за устойчиво 
изпълнение на обществени поръчки и 
насърчава Комисията и държавите-
членки да провеждат редовно обучения 
и кампании за повишаване на 
осведомеността във връзка с това; 
изразява подкрепа за прозрачен процес с 
участието на държавите-членки и 
местните органи за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
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е много обещаващ; обещаващ;

Or. ro

Изменение 102
Konstantinos Poupakis

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да бъдат 
насърчавани и да разполагат с 
възможността да използват 
екологични, социални и други критерии 
при възлагането на обществени 
поръчки; приветства практическата 
помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
провеждат обучения и кампании за 
повишаване на осведомеността във 
връзка с това; изразява подкрепа за 
прозрачен процес с участието на 
държавите-членки за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
обещаващ;

13. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки за 
области като опазването на климата, 
енергийната ефективност, околната 
среда и иновациите и отново 
подчертава, че публичните 
администрации следва да поставят 
специален акцент върху отчитането 
на екологичните и социалните 
критерии при възлагането на 
обществени поръчки; приветства 
практическата помощ, предоставяна на 
административните и други публични 
органи за устойчиво изпълнение на 
обществени поръчки и насърчава 
Комисията и държавите-членки да 
провеждат обучения и кампании за 
повишаване на осведомеността във 
връзка с това; изразява подкрепа за 
прозрачен процес с участието на 
държавите-членки за по-нататъшно 
развитие на критериите; посочва, че 
именно в областта на социалните 
критерии един такъв процес е много 
обещаващ;

Or. el

Изменение 103
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

13a. подчертава, че Комисията следва 
активно да подкрепя държавите-
членки относно включването на 
социални критерии в обществените 
поръчки, вземайки като отправна 
точка критериите от конвенциите 
на Международната организация по 
труда, по-специално Конвенции № 87 
и № 98 относно синдикалната свобода 
и правото на колективно договаряне, 
Конвенции № 29 и № 105 относно 
забраната на принудителния труд, 
Конвенции № 100 и № 111 относно 
равното възнаграждение за равен 
труд и недискриминацията при 
трудова заетост, Конвенция № 138 
относно детския труд и Конвенция № 
94 относно социалните критерии при 
обществените поръчки;

Or. en

Изменение 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 13 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. подчертава, че Комисията следва 
активно да подкрепя държавите-
членки относно включването на 
социални критерии в обществените 
поръчки, както и че ключовите 
социални съображения за 
обществените поръчки включват:
- равенство между половете, както се 
призовава в съобщението на 
Комисията, озаглавено „Как да 
преодолеем разликата в заплащането 
на жените и мъжете“ (COM (2007) 
424),
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- социално сближаване, по-специално 
включване на зачитането на 
основните права, както те са 
признати в основните конвенции на 
МОТ,
- справедливи възнаграждения в 
съответствие със становището на 
Комисията относно справедливото 
възнаграждение (COM (93) 388) и 
програмата на МОТ за достоен труд,
- зачитане на колективните договори, 
както предвижда член 2, точка 1, 
буква а) от Конвенция № 94 на МОТ;

Or. en

Изменение 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на 
европейско и международно равнище 
за хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се 
основават; очаква държавите-членки 
да участват изцяло в този процес; 
същевременно обръща внимание на 
отрицателните последствия от един 
фрагментиран пазар поради 
множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

14. подчертава, че използването на 
едни и същи устойчиви критерии, 
подобно на тези за съответните 
етикети, от страна на 
правителствата силно ще улесни 
прозрачността на процедурите за 
обществени поръчки; затова
призовава за създаване на база данни, за 
да могат критериите, на които се 
основават съответните системи за 
гарантиране на устойчивост или
съответните етикети, да се използват за 
обществените поръчки, така че 
публичните органи да могат да 
проверяват спазването на 
изискваните критерии; настоятелно
призовава Комисията и държавите-
членки да провеждат обучения и 
кампании за повишаване на 
осведомеността за местните органи 
и вземащите политически решения, 
както и да бъдат включвани и други 
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заинтересовани страни, най-вече 
социалните НПО, които предоставят 
социални услуги;

Or. en

Изменение 106
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки да участват 
изцяло в този процес; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават, 
така че да се улесни тяхното 
използване в обществените поръчки; 
очаква държавите-членки да участват 
изцяло в този процес; този вертикален 
процес следва да взема под внимание 
ценния опит и знания, които често са 
налице на местно, регионално и 
национално равнище; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

Or. en

Изменение 107
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на 
които се основават съответните 
етикети, да се използват за 
обществените поръчки; призовава 
Комисията да предприеме постепенно 
инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се 
основават; очаква държавите-членки 
да участват изцяло в този процес; 
същевременно обръща внимание на 
отрицателните последствия от един 
фрагментиран пазар поради 
множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

14. призовава за създаване на база данни
за стандарти, включително такива, 
свързани с екологичните и социални 
критерии, която да бъде на 
разположение на публичните органи, 
за да се гарантира, че възложителите 
имат подходящи насоки и ясен набор 
от правила при изготвянето на 
тръжни оферти, така че да могат 
лесно да проверят тяхното 
съответствие със съответните 
стандарти;

Or. en

Изменение 108
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки да участват 
изцяло в този процес; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки и 
заинтересованите страни да участват 
изцяло в този процес; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 



AM\808736BG.doc 69/88 PE439.869v01-00

BG

пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

Or. de

Изменение 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на 
които се основават съответните 
етикети, да се използват за 
обществените поръчки; призовава
Комисията да предприеме постепенно 
инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки да участват 
изцяло в този процес; същевременно
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

14. призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки и всички 
заинтересовани страни да участват 
изцяло в този процес; освен това
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството различни
регионални, национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

Or. en

Изменение 110
Anja Weisgerber

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки да участват 
изцяло в този процес; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

14. призовава за създаване на база 
данни, за да могат критериите, на които 
се основават съответните етикети, да се 
използват за обществените поръчки; 
призовава Комисията да предприеме 
постепенно инициативи на европейско и 
международно равнище за 
хармонизиране на етикетите и 
критериите, на които те се основават; 
очаква държавите-членки и 
заинтересованите страни да участват 
изцяло в този процес; същевременно 
обръща внимание на отрицателните 
последствия от един фрагментиран 
пазар поради множеството регионални, 
национални, европейски и 
международни етикети, най-вече в 
областта на иновациите и научните 
изследвания;

Or. de

Изменение 111
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 15 – заглавие (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Социално отговорни обществени 
поръчки

Or. en

Изменение 112
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 15
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Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да 
бъдат установени в крайния продукт и 
поради това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на 
критериите, и призовава Комисията да 
предостави съответната помощ, както и 
да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

15. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки 
за постигането на социалните цели 
на ЕС и напредъка на устойчивото 
развитие; подчертава липсата на яснота 
в областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
конструктивна помощ в тази област 
под формата на ръководства; във връзка 
с това обръща внимание на промяната в 
рамковите условия във връзка с 
Договора за реформа от Лисабон, както 
и с Хартата за основните права, и очаква 
Комисията да приложи разпоредбите по 
съответния начин; обръща внимание на 
вътрешно присъщите проблеми, 
свързани с това, че когато социалните 
критерии по същество се отнасят към 
производствения процес, тяхното 
въздействие най-често не може да бъде
установено в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на 
изискваните критерии, и призовава 
Комисията да предостави съответната 
помощ за системите за гарантиране 
на устойчивост, както и да подкрепя
инструменти за сертифициране на 
надеждността на веригите за доставка;

Or. en
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Изменение 113
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

15. посочва голямото значение на 
възлагането на обществени поръчки 
за постигането на социалните цели 
на ЕС и напредъка на устойчивото 
развитие; подчертава липсата на яснота 
в областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства и да публикува незабавно
наръчник относно включването на 
социални съображения в 
обществените поръчки; във връзка с 
това обръща внимание на промяната в 
рамковите условия във връзка с 
Договора за реформа от Лисабон, както 
и с Хартата за основните права, и очаква 
Комисията да приложи разпоредбите по 
съответния начин; счита, че новата 
правна рамка на ЕС укрепва 
легитимността на Конвенция № 94 
на МОТ относно трудовите клаузи 
(публични договори), както и че 
държавите-членки, които все още не 
са ратифицирали конвенцията,
следва да бъдат насърчени да го 
направят; обръща внимание на 
вътрешно присъщите проблеми, 
свързани с това, че социалните критерии 
по същество се отнасят към 
производствения процес, съответно най-
често не могат да бъдат установени в 
крайния продукт и поради това трудно 
могат да бъдат контролирани при 
глобализирано производство и 
комплексни вериги на доставка; поради 
това очаква разработването на по-
прецизни и подлежащи на проверка 
критерии в областта на социално 
отговорните обществени поръчки, 
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съответно създаването на база данни с 
критерии, специфични за отделните 
продукти; обръща внимание на 
трудностите и разходите, които 
възникват за органите по обществените 
поръчки при проверката на спазването 
на критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, както 
и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

Or. fr

Изменение 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства и критерии за „качество 
на работата“, за да подкрепи 
публичните органи във връзка с 
включването на свързани с труда 
социални съображения в 
обществените поръчки; във връзка с 
това обръща внимание на промяната в 
рамковите условия във връзка с 
Договора за реформа от Лисабон, както 
и с Хартата за основните права, и очаква 
Комисията да приложи разпоредбите по 
съответния начин; счита, че новата 
правна рамка на ЕС укрепва 
легитимността на Конвенция № 94 
на МОТ относно трудовите клаузи 
(публични договори), както и че 
държавите-членки, които все още не 
са ратифицирали конвенцията,
следва да бъдат насърчени да го 
направят; обръща внимание на 
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създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

вътрешно присъщите проблеми, 
свързани с това, че социалните критерии 
по същество се отнасят към 
производствения процес, съответно най-
често не могат да бъдат установени в 
крайния продукт и поради това трудно 
могат да бъдат контролирани при 
глобализирано производство и 
комплексни вериги на доставка; поради 
това очаква разработването на по-
прецизни и подлежащи на проверка 
критерии в областта на социално 
отговорните обществени поръчки, 
съответно създаването на база данни с 
критерии, специфични за отделните 
продукти; обръща внимание на 
трудностите и разходите, които 
възникват за органите по обществените 
поръчки при проверката на спазването 
на критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, както 
и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка; призовава 
Комисията да помогне на държавите-
членки да наблюдават и оценяват 
последствията от процесите на 
обществени поръчки за качеството 
на стоките и услугите и за 
заетостта;

Or. en

Изменение 115
Evelyne Gebhardt

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства и критерии за „качество 



AM\808736BG.doc 75/88 PE439.869v01-00

BG

внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

на работата“, за да подкрепи 
публичните органи във връзка с 
включването на свързани с труда 
социални съображения в 
обществените поръчки; във връзка с 
това обръща внимание на промяната в 
рамковите условия във връзка с 
Договора за реформа от Лисабон, както 
и с Хартата за основните права, и очаква 
Комисията да приложи разпоредбите по 
съответния начин; счита, че новата 
правна рамка на ЕС укрепва 
легитимността на Конвенция № 94 
на МОТ относно трудовите клаузи 
(публични договори); обръща внимание 
на вътрешно присъщите проблеми, 
свързани с това, че социалните критерии 
по същество се отнасят към 
производствения процес, съответно най-
често не могат да бъдат установени в 
крайния продукт и поради това трудно 
могат да бъдат контролирани при 
глобализирано производство и 
комплексни вериги на доставка; поради 
това очаква разработването на по-
прецизни и подлежащи на проверка 
критерии в областта на социално 
отговорните обществени поръчки, 
съответно създаването на база данни с 
критерии, специфични за отделните 
продукти; обръща внимание на 
трудностите и разходите, които 
възникват за органите по обществените 
поръчки при проверката на спазването 
на критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, както 
и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка; призовава 
Комисията да помогне на държавите-
членки да наблюдават и оценяват 
последствията от процесите на 
обществени поръчки за качеството 
на стоките и услугите;

Or. de
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Изменение 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с 
Хартата за основните права, и очаква
Комисията да приложи разпоредбите 
по съответния начин; обръща 
внимание на вътрешно присъщите 
проблеми, свързани с това, че 
социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства и критерии за „качество 
на работата“, за да подкрепи 
публичните органи във връзка с 
включването на свързани с труда 
социални съображения в 
обществените поръчки; счита, че 
новата правна рамка на ЕС укрепва 
легитимността на Конвенция № 94 
на МОТ относно трудовите клаузи 
(публични договори), както и че 
държавите-членки, които все още не 
са ратифицирали конвенцията,
следва да бъдат насърчени да го 
направят; призовава Комисията да 
помогне на държавите-членки да 
наблюдават и оценяват 
последствията от процесите на 
обществени поръчки за качеството 
на стоките и услугите и за 
заетостта; обръща внимание на 
вътрешно присъщите проблеми, 
свързани с това, че социалните критерии 
по същество се отнасят към 
производствения процес, съответно най-
често не могат да бъдат установени в 
крайния продукт и поради това трудно 
могат да бъдат контролирани при 
глобализирано производство и 
комплексни вериги на доставка; поради 
това очаква разработването на по-
прецизни и подлежащи на проверка 
критерии в областта на социално 
отговорните обществени поръчки, 
съответно създаването на база данни с 
критерии, специфични за отделните 



AM\808736BG.doc 77/88 PE439.869v01-00

BG

продукти; обръща внимание на 
трудностите и разходите, които 
възникват за органите по обществените 
поръчки при проверката на спазването 
на критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, както 
и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

Or. en

Изменение 117
Wim Van De Camp

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии,
специфични за отделните продукти; 

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
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обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за 
органите по обществените поръчки 
при проверката на спазването на 
критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, 
както и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

специфични за отделните продукти;

Or. en

Изменение 118
Anna Hedh

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин;

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин;

обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 

обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
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специфични за отделните продукти; специфични за отделните продукти;
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за гарантиране 
на поемането на отговорност от 
органа по обществените поръчки не 
само за доставчиците, с които е 
сключил договор, но и за 
подизпълнителите/поддоставчиците, 
ангажирани на различните нива;

Or. sv

Изменение 119
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
ръководства; във връзка с това обръща 
внимание на промяната в рамковите 
условия във връзка с Договора за 
реформа от Лисабон, както и с Хартата 
за основните права, и очаква Комисията 
да приложи разпоредбите по съответния 
начин; обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 
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подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на хармонизирана база 
данни с критерии, специфични за 
отделните продукти; обръща внимание 
на трудностите и разходите, които 
възникват за органите по обществените 
поръчки при проверката на спазването 
на критериите, и призовава Комисията 
да предостави съответната помощ, както 
и да насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

Or. ro

Изменение 120
Jürgen Creutzmann

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

подчертава липсата на яснота в областта 
на социално отговорното възлагане на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да предостави помощ в тази 
област под формата на ръководства; във 
връзка с това обръща внимание на 
промяната в рамковите условия във 
връзка с Договора за реформа от 
Лисабон, както и с Хартата за основните 
права, и очаква Комисията да приложи 
разпоредбите по съответния начин; 
обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
разработването на по-прецизни и 

15. подчертава липсата на яснота в 
областта на социално отговорното 
възлагане на обществени поръчки и 
призовава Комисията да предостави 
помощ в тази област под формата на 
правно необвързващи ръководства; във 
връзка с това обръща внимание на 
промяната в рамковите условия във 
връзка с Договора за реформа от 
Лисабон, както и с Хартата за основните 
права, и очаква Комисията да приложи 
разпоредбите по съответния начин; 
обръща внимание на вътрешно 
присъщите проблеми, свързани с това, 
че социалните критерии по същество се 
отнасят към производствения процес, 
съответно най-често не могат да бъдат 
установени в крайния продукт и поради 
това трудно могат да бъдат 
контролирани при глобализирано 
производство и комплексни вериги на 
доставка; поради това очаква 
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подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

разработването на по-прецизни и 
подлежащи на проверка критерии в 
областта на социално отговорните 
обществени поръчки, съответно 
създаването на база данни с критерии, 
специфични за отделните продукти; 
обръща внимание на трудностите и 
разходите, които възникват за органите 
по обществените поръчки при 
проверката на спазването на критериите, 
и призовава Комисията да предостави 
съответната помощ, както и да 
насърчава инструменти за 
сертифициране на надеждността на 
веригите за доставка;

Or. de

Изменение 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за резолюция
Параграф 15 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. Практическа помощ: база данни 
и обучения
призовава за създаване на редовно 
актуализирана база данни, за да 
могат критериите, на които се 
основават съответните етикети или 
системи за гарантиране на 
устойчивост, да се използват за 
обществените поръчки, а публичните 
органи да могат да проверяват 
спазването на изискваните критерии;
настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да провеждат 
обучения и кампании за повишаване 
на осведомеността на местните 
органи и вземащите политически 
решения, както и да включват и други 
заинтересовани страни, по-специално 
доставчиците на социални услуги;
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Or. en

Изменение 122
Cornelis De Jong

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. подчертава, че Протоколът 
относно услугите от общ интерес, 
приложен към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, призовава за високо ниво на 
качество, безопасност и достъпност, 
равно третиране и насърчаване на 
универсалния достъп и на правата на 
ползвателите на тези услуги; 
подчертава, че услугите от общ 
икономически интерес са правна 
категория на ЕС, която осигурява 
изключение от правилата за 
конкуренцията за пропорционалното 
преследване на законни цели в 
обществен интерес от страна на 
частни предприятия; признава, че 
публичните органи на съответните 
държави-членки са тези, които следва 
да вземат решение, дали да 
предоставят тези услуги директно 
чрез своята собствена 
администрация или да възложат 
услугата на трета страна (частно 
или публично лице). Когато е избрана 
трета страна, обикновено се 
прилагат правилата за 
обществените поръчки; подчертава, 
че Комисията следва активно да 
подкрепя държавите-членки за 
включването на споделените 
ценности на Съюза по отношение на 
услугите от общ икономически 
интерес в регламентите относно 
обществените поръчки;

Or. en
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Изменение 123
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 15 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15в. повтаря своя призив от доклада 
си от февруари 2009 г., Комисията да 
изготви справочник за насърчаване на 
иновациите, който да предостави 
практически примери за разпределяне 
на рисковете и ползите в 
съответствие с пазарните условия; в 
допълнение на това счита, че правата 
върху интелектуалната собственост 
трябва да бъдат предоставени на
компаниите, които участват в 
предхождащо търговската 
реализация възлагане на поръчки, 
което ще повиши разбирането сред 
публичните органи и ще насърчи 
доставчиците да се включат в 
процедурите за предхождащо 
търговската реализация възлагане на 
поръчки;

Or. en

Изменение 124
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 15 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15г. приветства бюрото за помощ на 
Схемата за управление по околна 
среда и одитиране (EMAS) на 
Европейската комисия, което 
предоставя практическа информация 
и помощ на компании и други 
организации във връзка с оценяването, 
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докладването и подобряването на 
екологичните резултати на
обществените поръчки; призовава 
Комисията да обмисли 
разработването на по-широко 
приложим онлайн портал, който би 
могъл да предлага практически 
съвети и помощ за ползващите 
процеса на обществени поръчки, по-
специално участниците в сложни и 
изискващи сътрудничество процедури 
за обществени поръчки;

Or. en

Изменение 125
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 15 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15д. отбелязва, че МСП се борят да 
получат достъп до пазарите на 
обществени поръчки, както и че 
следва да се направи много повече за 
разработване на „стратегия за 
МСП“; поради това, като част от 
тази стратегия, призовава 
държавите-членки да работят с 
възложителите, за да се насърчат,
където е уместно, възможностите за 
възлагане на подизпълнители, да се 
разработят и разпространят най-
добри практически техники, да се 
избегнат процеси на предварителен 
подбор с прекалено много 
предписания, да се използват 
стандарти в тръжните документи, 
за да се гарантира, че на 
доставчиците не се налага да 
започват без всякаква подготовка, и 
да се създаде централизиран рекламен 
портал за договорите; също така 
призовава Комисията да извърши 
преглед на инициативите на 
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държавите-членки в тази област и да 
насърчи по-широкото 
разпространение на европейския 
Кодекс на най-добри практики на 
Small Business Act;

Or. en

Изменение 126
Heide Rühle

Предложение за резолюция
Параграф 15 е (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15е. призовава Комисията да насърчи 
публичните органи да използват 
критерии за справедлива търговия в 
своите търгове за обществени 
поръчки и политики за закупуване въз 
основа на дефиницията за 
справедлива търговия, приета в 
резолюцията на Европейския 
парламент относно справедливата 
търговия и развитието от 6 юни 2006 
г. и съобщението на Европейската 
комисия от 5 май 2009 г.; повтаря 
своя предишен призив към Комисията 
да насърчи това, например като 
изготви конструктивни насоки за 
обществени поръчки по правилата на 
справедливата търговия; приветства 
единодушното приемане на 
становището на Комитета на 
регионите на 11 февруари 2010 г., в 
което се призовава за обща европейска 
стратегия за справедлива търговия за 
местните и регионалните органи;

Or. en
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Изменение 127
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 15 ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15ж. насърчава държавите-членки да 
съдействат за „Програма за развитие 
на доставчиците”, каквато вече е 
разработена в някои страни; 
отбелязва, че един такъв инструмент 
може да се използва за насърчаване на 
диалога между доставчиците и 
възложителите на обществени 
поръчки, като се дава възможност на 
участниците да се срещнат на ранен 
етап от процеса на закупуване; 
подчертава, че този механизъм е от 
съществено значение за стимулиране 
на иновациите и подобряване на 
достъпа на МСП до пазарите на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 128
Bernadette Vergnaud

Предложение за резолюция
Параграф 15 з (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15з. Социални услуги от общ интерес
обръща внимание трудностите при 
транспонирането на директивата за 
услугите от 12 декември 2006 г. в 
много държави-членки, по-специално 
що се отнася до специфичния 
характер на социалните услуги от 
общ интерес; подчертава, че 
начинът, по който обществените 
поръчки действат в областта на 
социалните услуги чрез покани за 
участие в търг има пагубен ефект 
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върху качеството и следователно 
върху услугата, предоставяна на 
ползвателите, тъй като критериите 
за качество твърде често се 
пренебрегват; счита, че директивите 
за обществените поръчки не 
предоставят подходяща рамка за 
договорите, свързани със социалните 
услуги от общ интерес; поради това 
призовава Комисията да представи 
възможно най-скоро специфично 
законодателство, за да се осигури 
рамка за социалните услуги от общ 
интерес;

Or. fr

Изменение 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Предложение за резолюция
Параграф 15 и (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15и. призовава Комисията да увеличи
своите усилия за предотвратяване на 
дискриминацията спрямо 
европейските МСП съгласно
дискриминационните мерки, налагани 
от определени страни по 
Споразумението за държавни поръчки 
на СТО като Канада и САЩ;
по-специално призовава Комисията, 
при предоговарянето на 
Споразумението за държавни 
поръчки, да осигури от въпросните 
държави разширяване на обхвата на 
техните оферти до обществените 
поръчки, предмет на споразумението, 
пропорционално на стойността на 
договорите, които те запазват за 
своите МСП, или пък да постигне 
включването на клауза, позволяваща 
на Европейския съюз да третира 
преференциално европейските МСП 
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при възлагането на обществени 
поръчки, следвайки модела на 
мерките, които вече се прилагат от 
горепосочените страни;

Or. fr

Изменение 130
Malcolm Harbour

Предложение за резолюция
Параграф 15 й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15й. признава, че обучението и 
обменът на опит между публичните 
органи и Европейската комисия е от 
съществено значение за 
преодоляването на някои от 
сложните аспекти на пазара на 
обществени поръчки; изразява 
загриженост обаче, че със затягането 
на публичните бюджети тези 
инициативи биха могли да намалеят; 
поради това призовава държавите-
членки и Европейската комисия да 
използват съществуващите ресурси и 
механизми на тяхно разположение, 
като например партньорските 
проверки, предвидени в Директивата 
за услугите, за да насърчат малки 
екипи от експерти в областта на 
обществените поръчки от един 
регион да извършват преглед на 
дейностите на друг регион на ЕС, 
което би могло да спомогне за 
установяването на доверие и най-
добри практики в различните 
държави-членки;

Or. en


